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“सगळ्या लोकांनी शांत रिािे,आता मिह गं सुरु िोणार 
आिे.” िी आपल्या दोन खोल्यांच्या िॉलन  स्ट्री  अपा षिें  
िध्ये िुलींच्या सिोर घोर्णा केली.



ती अिेररकन यंग मसस्ट् सष सोसाय ीची पहिली बैठक िोती. ती सोसाय ी रुसच्या 
यिुदी थी. िो सोसाइ ी रूसच्या स्ट्थलांतररत यिूदीचा एक सिूि िोता. िी गोल्डी 
िाबोिेज़ने स्ट्िाभाविकपणे स्ट्ितःला त्या सोसाय ीचे अध्यक्ष म्िणून िनयु्त केले िोत.े

त्या खोलीत िाझी छो ी बिीण ्लारा, िाझी सगळ्यात चांगली 
िैत्रीण रेश्िना, िाझी शेिारीण बेले आणण ितची बिीण फ्रीडा िोती. 
िाझे सिपाठी मलमलयन आणण कािी इतर लोकपण िोते.



िी पाठ्यपुस्ट्तकांिर चचाष करण्यासाठी िी िीह गं बोलािली िोती.

“आिच्या शाळेच्या िुलांकड ेपाठ्यपुस्ट्तकें खरेदी करण्यासाठी पैसे 
नािीत,” िी म्ि लं. “त्यांना आपल्या िदतीची गरि आिे.”

“ तुिच्यापैकी कोणी िाइिीचे पुस्ट्तक बिघतले आिे का?” रेश्िनाने विचारलं.
“तो आपल्या कु ंुबातला त ेपुस्ट्तक िापरणारा ितसरी व्य्ती आिे. त्याच्या पुस्ट्तकाची 
अधिकतर पानं गायब आिेत.”

"िेनी िाचण्यासाठी िाझ्या पुस्ट्तकात डोकाित,े” फ्रीडा म्िणाली. 
“िर ितच्याकड ेस्ट्ितःचं पुस्ट्तक असतं तर.”



“आपल्याला पुस्ट्तकांसाठी ककती पैसे गोळा करािे लागतील?” बेलेने विचारले.

“त्यासाठी आपल्याला प्रत्येकाला एका आठिड्यासाठी तीन सें  द्यािे 
लागतील,” िी म्ि लं. कारण आिच्यात चिथीच्या संपूणष िगाषत गणणतात 
सगळ्यात िुशार िोत,े म्िणून सरळ िोत ेकी िलाच हिशोब करून सांगायचं िोतं. 

मलमलयन िोरात ओरडली. "गोल्डी, िे खूप िास्ट्त आिे. बघ, तीन सें  िध्ये 
एक िोठा पाि येतो.”.

"तीन सें  िध्ये एक ली र दिू येत,े” सारा म्िणाली.

रेश्िना म्िणाली, “िर गोल्डी ला िा त ेकी िे श्य आिे तर आपण 
त ेकरू शकू.”

पण िेव्िा बैठक संपली, तवे्िा िी विचार केला की ्लारा आणण िला 
प्रत्येक आठिड्याला सिा सें  कुठून मिळतील?

िग िाझ्या लक्षात आलं की िला काय करािं लागेल ते.



रोि सकाळी शाळेच्या आिी िी आईच्या ककराणा दकुानात 
काि करत असे,कारण त्या िेळी आई घाऊक बािारात खरेदी 
करण्यासाठी िात असे.

दसुऱ्या हदिशी, िेव्िा मिसेज़ प्लॉ ककन एक ली र दिू 
घेण्यासाठी दकुानात आल्या, तेव्िा िी त्यांना म्िणाले, “िी आणण 
िाझ्या ितै्रीणी, िी िलंु शाळेची पसु्ट्तकं घेऊ शकत नािी 
त्यांच्यासाठी पसेै गोळा करत आिोत. म्िणून कृपया आि तुम्िी 
एक मल र दिुासाठी पाच सें  द्या.”

“पण तुझी आई तर त्यासाठी केिळ तीनच सें  घेत.े त्यांनी विरोि 
करत म्ि ल.ं पण त्यांनी आपल्या पसष िध्ये िात घालून आणण पाच सें चे 
नाणं िाझ्या िातािर ठेिलं. "गोल्डी, तू खरंच िोठी श्िद्दी आिे,” त्यांनी 
िाझे गाल कुरिाळत म्ि लं.



“िे बघ! तुझी आई एका अंड्यासाठी केिळ एक सें च घेत.े 
िी तुला तिेढेच पैसे देईन!” त ेरागात म्िणाले.िग त्यांनी 
आपली अंडी उचलली आणण दरिाज्यातून बािेर गेले..

“पािासाठी पाच सें ,“ िी मिस्ट् र िागोमलसला म्िणाले.
"गरीब िुलांना पुस्ट्तकांची गरि आिे.” िग त्यांनी चािड्याचे पाकी  

आपल्या णखशातून काढले.पण त्यांच्या ििळ केिळ चार सें िोत.े आणण िी 
त ेघेऊ शकत नव्िती.
िी मिसेज़ गारक ंकेलसाठी सिा अंडी िोिली. "दिा सें ," िी त्यांना 

म्िणाले. “िी त्या िुलांसाठी शाळेची पुस्ट्तके गोळा करण्याचा प्रयत्न 
करत आिे, िे गररबीिुळे पुस्ट्तकं विकत घेऊ शकत नािी.



पण िाझे सगळे प्रयत्न करूनिी,आठिड्याच्या शिे पयतं ्लारा आणण िी अिूनिी 
आिच्या हिववयाचे पैसे गोळा करू शकलो नव्ितो. त्या ग ाच्या अध्यक्षाच्या रुपात, िी िाझे 
पयाषय शोिले. िी िलुांना गणणत मशकिायला िदत करू शकते.पण कोणत्यािी िलुाकड े
मशकिणीचे पैसे द्यायला पैसे नव्िते. िी एखाद्या दकुानात िूिनयर सेल्स-गलष म्िणून काि 
करू शकते, पण आईला शाळेत िाण्यापूिी िाझी गरि असते. शाळेनंतर ्लाराला िाझी गरि 
असत.े िग िाझ्या लक्षात आले की िला काय करायचं आिे. आम्िी ठरिल ंकी आम्िी 
आिची एखादी वप्रय िस्ट्तूचा त्याग करायला ििा.

िेव्िा आईने आम्िांला गोड गोळी खाण्यासाठी एक-एक सें 
हदले, तवे्िा िी ्लाराला म्ि लं की आपण गोळ्या खायच्या नािीत.

“गोड गोळी खायची नािी?” ्लाराने आपलं नाक उडिलं.
िी िो म्िणत िान िलिली. “तू िे चांगलं काि करणार आिे 

त्याबद्दल विचार कर!” पण पुढच्या बैठकीपयतं कोणीिी पुरेसे पैसे 
ििा करू शकले नव्ित.े



“आपल्याला कािीतरी िोठा विचार करण्याची गरि आिे,” िी म्ि ल.ं 
“आपण पैसे गोळा करण्यासाठी एक सािषििनक बैठक आयोश्ित करूया,आणण 
िग त्या हदिशी सगळ्यांकडून िगषणी गोळा करू.”

“आपण लोकांना िनिंत्रण पाठिू,” फ्रीडाने सुचिलं.

“आपण येणाऱ्या िित्िाच्या व्य्तींची यादी करू,” मलमलयनने सूचना 
केली.

“िे खूप चांगले विचार आिेत,” िी म्िणाले, “आणण या हदिशी िी एक 
भार्ण पण देईन.”

“आपण एिढ्या लोकांची बसण्याची व्यिस्ट्था कुठे करणार?” साराने 
विचारलं.

त्यासाठी काय करािं लागेल िे िला िाहित िोतं.



दसुऱ्या हदिशी िी पॅकन िॉलला गेले. तो एकिात्र िॉल िोता िो 
आिच्या कायषक्रिासाठी योग्य िोता.

"तुला काय ििं आिे?”  ॅन्सी बबिनेस सू  घातलेल्या िाणसानं िला 
विचारलं.

“िी इथल्या िालकाला भे ायला आले आिे. िला एका सािषििनक 
कायषक्रिासाठी िा िॉल पाहििे,”.

“तू िॉलच्या िालकाशीच बोलत आिे.”

“िी गोल्डी िाबोिेज़ आिे आणण िी अिेररकन यंग मसस्ट् सष सोसाय ीची 
अध्यक्ष आिे." िग िी िाझ्या येण्याचं कारण सांधगतलं.

शेि ी त्यांनी आपली िान िलित िो त िॉल िापरण्याची परिानगी 
आम्िांला हदली.



आम्िी िोठ्या कागदािर िनिंत्रण मलिले आणण पोस्ट् र पें  केले.

आता िाझे भार्ण राहिलं िोतं. असं प्रथिच झालं िोतं की काय 
करािं िे िला सिित नव्ितं.

“तू भार्ण मलिी.” आई म्िणाली. “म्िणिे तू कािी विसरणार नािीस.”

रात्रभर िी संघर्ष केला, पण शब्दच सुचले नािी. आता ऐनिेळी िला 
आपल्या ह्रदयापासून बोलािं लागणार िोतं.



कायषक्रिाच्या रात्री िी पॅकन िॉलच्या पडद्याआडून 
डोकािलं.

आई आणण बाबा पुढच्या ओळीत बसले िोत.े यंग मसस्ट् सष 
आणण त्यांचे आईिडील िागे बसले िोते. पण बाकी लोक कुठे 
िोते - त ेलोक ज्यांच्याििळ पैसे िोते?

िाझ्या पो ात आणण गळ्यात एक गोळा आला. कारण िी 
अध्यक्ष िोत,े म्िणून िी एक दीघष विास घेतला, िंचािर 
पाऊल ठेिलं,आणण बोलायला सुरुिात केली.

"कल्पना करा की पाठ्यपुस्ट्तकामशिाय 
तुम्िांला िगाषत बसण्याची िेळ आली तर 
कसे िा ेल. तवे्िा तुम्िांला मशक्षकाचे 
म्िणणं सििणार नािी. तुम्िी तुिचे काि 
करू शकणार नािी. आणण मशक्षण,
आपल्यासाठी गररबीतून बािेर पडण्याचा 
एकिात्र उपाय आिे.”

अिेररकन यंग मसस्ट् सष सोसाइ ी  



िी तवे्िा थोड्यािेळ थांबले िेव्िा िी शाळेचे िुख्याध्यापक िॉलिध्ये 
येतांना आणण एका खुचीिर बसतांना पाहिले. त्यांच्याबरोबर शाळेचे 
सुपररन् ेन्डने्  पण िोत.े िग िाझ्या शाळेचे कािी मशक्षक हदसले आणण 
त्यांच्याबरोबर िुलांचे आईिडील सुद्िा िोत.े त्यानंतर मिसेज़ प्लॉ ककन 
आणण मिस्ट् र िागोमलस आले. सगळ्यात शेि ी मिसेज़ गारक ंकेल पण 
आल्या.

लोक येत राहिले. िळूिळू डझनांनी लोक आले.

“आम्िी या सिस्ट्येकड ेअशा प्रकारे बघतो,” िी पुढे चालू ठेिलं. आता 
िाझा आिाि अधिक ििबूत िोत िोता, "मिल्िौकीची िुलं शाळेची 
पुस्ट्तकं खरेदी करू शकत नािी, त्यांना िदत करण्याची िबाबदारी पूणष 
सिािाची आिे. िी अपील करत ेकी तुम्िी तुिच्या िनात आणण 
पाकक ात डोकिा आणण तुम्िी िे देिू शकतात त ेदान द्या. दें."

िेव्िा िाझं भार्ण सिाप्त 
झालं, तवे्िा सगळे लोक उठून 
उभे राहिले आणण िोरिोरात 
 ाळ्या िाििू लागले.



रेश्िना आणण बाकी यंग मसस्ट् सष आपापले दानपात्र घेिून 
लोकांकड ेघेिून गेले. पुरुर्ांनी आपली पाकक ं काढली, िहिलांनी 
पसेस उघडल्या, आणण मिसेि गारक ंकेलने पण एकदोन नाणी 
हदली.

“आपण पुष्कळ पैसे गोळा केले,” िी घरी िात म्ि ल.ं

आई िसली. “िला िा तं की आता िुस्ट्कुराईं. " 
अिेररकन यंग मसस्ट् सष सोसाय ी यापुढे कोणतिेी 
आयोिन करणार नािी.” पण खरं तर िे िोतं की िी
एका नव्या संघ नाबद्दल विचार करत िोते. आणण 
स्ट्थलांतररतांना इंग्रिी मशकिण्यासाठी पैसे गोळा 
करण्याचा  विचार करत िोते. िला िािीत िोतं की 
त्यासाठी िला काय करािं लागणार आिे आणण
सािश्िकच िी त्या संघ नेची राष्रपती िोईल.



गोल्डी िाबोिेज़ (श्िला िाबोविच पण म्ि ले िात.े) चा िन्ि १८९८ िध्ये कीि 
(रूस) िध्ये झाला िोता. १९०६ िध्ये ितचा पररिार मिल्िौकी, अिेररका िध्ये आला. 
ितने मशक्षक्षकेचे प्रमशक्षण घेतले. १९२१ िध्ये त्या पती िॉररस िेयसषन बरोबर एक यिूदी 
िातभूृिी स्ट्थावपत करण्यास िदत म्िणून क मलस्ट्तीन गेल्या. ितथं त्यांनी आपल्यासाठी 
एक निीन नाि िनिडले, "मियर" िो हिब्रू शब्द िोता त्याचा अथष “प्रकाश” असा िोता. 
१९६९ -१९७४ पयतं इस्ट्त्राईलच्या प्रिान िंत्री म्िणून त्यांनी अनेक िित्िपूणष िुद्दांिर 
आपली ितं व्य्ती केली. आणण त्यांनी संयु्त राष्र ककंिा इस्ट्त्राईल संसदेत 
िोरणांविर्यी भार्ण देण्यामशिाय इतर हठकाणी बोलतांना त्यांनी किी आपले भार्ण 
मलिले नािी. १९७८ िध्ये त्यांचा ितृ्यू झाला. त्यांच्या सन्िान म्िणून मिल्िौकी िध्ये 
 ोथष स्ट्री  शाळेचे नाि बदलून गोल्डा मियर स्ट्कूल हदले.

या पुस्ट्तकातील संिाद काल्पिनक आिे. पण घ ना सत्य आिेत. अिेररकन यंग 
मसस्ट् सष सोसाय ीने गरीब िुलांसाठी पुस्ट्तकं गोळा करण्याचा प्रयत्न केले. मिल्िौकी 
िनषलने त्यांच्या बाबत मलिले.


